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Пачынаючы з кастрычніка 2019-га года па снежань 2019-га года Аляксандр 
Гельявіч Дугін праводзіў шэраг лекцый па тэме «Антрапалогія і Анталогія тэатра» [9]. 
Дадзены курс лекцый, нягледзячы на сваю назву, выкладае ўсе філасофскія гледжанні 
Аляксандра Дугіна не толькі на тэатр, але на соцыум у цэлым. "Жыццё - гэта тэатр» 
[9], кажа А. Дугін, цытуючы У. Шэкспіра [8] падчас сваёй уступнай лекцыі. Зы-
ходзячы з гэтага можна сцвярджаць тое, што, разглядаючы антрапалогію і анталогію 
тэатра, Аляксандр Дугін разглядае антрапалогію і анталогію ў цэлым. Тэатр жа з'яўля-
ецца тут вобласцю, у якой заканамернасці, якія прыводзіць Аляксандр Дугін, 
з'яўляюцца найбольш відавочнымі з яго пункту гледжання. «Тэатр гэта і ёсць само 
жыццё!» [9]; «Тэатр больш рэальны, чым усё тое, што знаходзіцца па-за тэатрам» [9] 
- дадзеныя цытаты як нельга лепш адлюстроўваюць тэзіс, агучаны вышэй. 
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СУТНАСЦЬ ТЭАТРАЛЬНАЙ АНТРАПАЛОГІІ А. Г. ДУГІНА 

Тэатр як месца сузірання 

Пачынаючы свае развагі пра тэатр як такі, Аляксандр Дугін звяртае 
ўвагу спачатку на філалагічны аспект самога слова «тэатр». Дугін 
адзначае агульнае паходжанне слоў «тэорыя» («θεωρια») і «тэатр» 
(«θεατρον»), і ўзводзіць іх да агульнага кораня, які прысутнічае ў грэцкім 
дзеяслове «θεώμαι», што літаральна азначае «сузіраць» [8]. Зыходзячы з 
гэтага, Аляксандр Дугін бачыць тэатр як нейкае месца, у якім адбываецца 
працэс сузірання – нейкага сакральнага дзейства, падчас якога сузіраецца 
«тэорыя». Тэорыя («сузіраемае») у дадзеным выпадку разумеецца як 
сутнасць усіх рэчаў, ідэальны і правільны лад існавання рэчаў.  

З дыялогу Платона «Парменід» А. Г. Дугін згадвае пір багоў, пад якім 
маецца на ўвазе нябесны тэатр (які знаходзіцца на нябесным хрыбце), каб 
сузіраць «тое, што знаходзіцца за межамі неба» («υπερουρανιος τοπος») [9; 
11]. А там знаходзіцца «ісціна». 

Аднак, кажучы аб сутнасці «сузірання», А. Дугін падкрэслівае, што 
багамі сузіраецца «Адзінае» [4], а самі багі, назіраючы за «вытокам ідэй» 
, з'яўляюцца «Адзіным Шматлікім» – рознымі праявамі «Адзінага». У 
дадзеным пасажы выяўляецца ўплыў, як і неаплатанічнай філасофіі 
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(сузіранне «Адзінага» [4]), так і ўплыў Рэнэ Генона (кніга «Множныя 
станы быцця» [5], у якой апісаны падобны працэс «сузірання», а таксама 
падобны падзел на «Адзінае» і «Шматлікае»). Тэатр у дадзенай сістэме 
з'яўляецца вобласцю падзелу «Адзінага» на «Шматлікае», а таксама 
зборам «Шматлікага» у «Адзінае». «Свет – асобны выпадак тэатра. 
П'еса – ключ да разумення татальнай анталогіі» – казаў А. Г. Дугін [9].  

Асноўная функцыя тэатра, зыходзячы з гэтага, з'яўляецца «вяртанне да 
самога сябе», «прыгадванне сваёй сутнасці» [10], «сузіранне праўдзівага 
быцця» [8; 9].   

Далей А. Дугін звяртаецца ізноў да Платона («Законы» [6]) і да грэцкай 
мовы. Нагадваючы этымалогію грэцкага дзеяслова «παίζω» – дзяцініцца – 
і цытуючы Платона [6; 10], А. Дугін кажа, што людзі – гэта лялькі Багоў, 
створаныя для «дзяцінства», або «чагосьці сур'ёзнага» Багоў [6; 10]. 
Зыходзячы з гэтага, А. Дугін, бачыць сэнс усіх мужчын і жанчын 
адыгрываць «самыя выдатныя гульні» [6; 10]. 

ТЭАТРАЛЬНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ А. Г. ДУГІНА І 
ПРАВАСЛАЎНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ 

Параўнанне хрысціянскай антрапалогіі з тэатральнай 
антрапалогіяй А. Г. Дугіна 

Параўнанне дзьвюх антрапалагічных сістэм магчыма выказаць у агульнай 
таблічцы, у якой па асноўным пытанням будуць параўноўвацца 
тэатральная антрапалогія А. Г. Дуігна і хрысціянская антрапалогія, на 
якой будуецца сучаснае Еўрапейскае грамадства. 
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Таблица 1 
Крытэр для 
параўнання 

«Тэатральная» антрапалогія і 
анталогія А. Г. Дугіна [7; 8; 9; 
10] 

Праваслаўная антрапалогія і анта-
логія [1; 2; 3] 

Асоба чалавека. Як такая адсутнічае. Асоба 
ўспрымаецца як сума сацы-
яльных роляў, якія першас-
ныя ў адносінах да чалавека. 
Без сацы-яльных роляў (якія 
ўспрымаюц-ца як ідэі/архе-
тыпы) індывід раз-глядаецца 
як проста «чалавечае цела». 
А без «індывідуальнага 
цела» як нішто 

Разумеецца як нейкая надпрыродная 
здольнасць чалавека супрацьпастаў-
ляць сваё «я» свайму целу, тым самым 
удасканальваючыся, раскрываючы 
бясконцы патэнцыял «Вобраза Боска-
га». Па Лоскаму сацыяльнае і прырод-
нае ёсць праявы «індывідуальнага», 
але не «асабістага» (асоба не з’яўляец-
ца атамам чалавечай прыро-ды; асоба 
вызначае лад свайго існавання).  

Успрыняцце 
Хрыста (з «Ме-
тафизики Бла-
гой Вести»). 

«Трансцэндэнтны чалавек»; 
Дыяфізітны, але не цэласны. 

Дыяфізітны і цэласны.  

Успрыняцце 
сацыяльнай 
роли. 

Тое, што канстытуе асобу. 
Нейкі архетып, задаючы 
ўзор паводзін. Надчалавечы 
«эйдас».  

Сацыяльны канструкт, які з'яўляец-
ца праявай «індывідуальнага», але 
не «асобаснага».  

Адыгроўка 
сацыяльнай 
ролі. 

«Мімесіс» – як працэс 
пераймання і набліжэння да 
«праксісу» /«эйдасу» ролі. 
Зліццё матэрыі і духоўнага ў 
Адзіным.  

Выкананне сацыяльных абавязкаў, 
якія не маюць «надасабовага» ха-
рактару.  

Успрыняццё 
тэозіса (з «Ме-
тафизики Бла-
гой Вести»). 

Ажыццяўленне кенатычнай 
містэрыі па ажыццяўленні 
«іерагаміі» матэрыі і свету 
эйдасаў.  

Дасягненне Царства Нябеснага як 
унутранага стану чалавечай прыроды, 
з дапамогай збавення чалавека ад гра-
ху і вечным прыяднаннем да вечнага 
жыцця праз ўспрыманне «Боскіх 
Энергіяў» 
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Продолжение таблицы 1 
Магчымасць 
зліцця з 
«продкамі». 

Магчыма як зліццё з «архе-
тыпам» праз тэатральную 
містэрыю. 

Немагчымая, бо ў Царстве Нябесным 
асобы захоўваюцца, а зліцца з Богам не 
могуць, бо шлях самаўдасканалення 
бясконцы.  

Падтрыманне 
сувязі з 
Боствам. 

Праз sublime, DaSein – 
зваротам да сваёй «ідэі» па 
сродкам містэрый, а ў 
следстве і зліцця з ёй. 

Праз закладзенае ў прыроду ча-
лавека «Падабенства» – развіццём 
асабістых якасцяў у ходу 
набліжэння да Бога, а таксама праз 
малітву, Прыяднанне да Плоці і 
Крыві Хрыстовай і г.д.  

Вольнасць 
чалавека. 

Адсутнічае з–за прымата 
«архетыпаў» над чалавекам. 

Створаны свабодным. 

Уяўленне. Першасная інстанцыя, накіроў-
ваючая чалавечую дзейнасць і 
вызначаючая чалавечае стаў-
ленне да рэчаіснасці.  

Дзейнасць чалавечага розуму. 

Такім чынам, можна сцвярджаць тое, што А. Дугін, ўжо не хаваючы 
сваіх сімпатый да філасофіі неа/платонікаў, спрабуе распаўсюдзіць сваіх 
погляды праз сферу адукацыі. Таксама становіцца ясным і ўспрыманне А. 
Дугіна тэатра як «містэрыі», бо менавіта ў рамках тэатра «Вяртанне 
старых багоў» ўспрымаецца як «ўзыходжанне новых багоў», г.зн. зліццё 
людзей з іх архетыпамі [7]. Дадзенае разуменне не адпавядае 
праваслаўнаму (у інтэрпрэтацыі М. У. Лоскага, гледжанні якога былі 
ўзятыя за аснову ў рамках дадзенага даследавання) разуменню анталогіі і 
антрапалогіі [2; 3]. А. Дугін, зводзячы сацыялагічнае паняцце «ролі» да 
архетыпаў, спрабаваў зрабіць з сацыяльнага канструкта інстанцыю 
надасабоваю, зацвердзіўшы поўную несамастойнасць чалавечага 
індывіда, у той час як з пункту гледжання праваслаўнай антрапалогіі 
сацыялагічныя канструкты ўспрымаюцца як «індывідуальныя», але не 
«асобасныя» [2; 3], што сама асоба з'яўляецца свабоднай (бо яе такой 
стварыў Бог), робячы яе тым самым незалежнай ад дадзеных 
сацыялагічных канструктаў.  
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